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TJ Sokol Postřekov má 110 let

Vážení spoluobčané,

Uplynulo již 10 let od doby, kdy jsme oslavovali
100. výročí založení naší
Tělovýchovné
jednoty
Sokol. Proto bych chtěl
ve stručnosti připomenout
založení a důležitá data
za celé období trvání.

rok utekl jako voda a čas Vánoc a vánočních
svátků se opět pomalu blíží. Tradiční rozsvěcení
vánočního stromu, zpívání před štědrým dnem a
popíjení dobrého svařáku si letos nebudeme moci
společně užít tak, jak jsme byli vždy zvyklí.
Rozsvěcení stromku jsme si alespoň zpříjemnili
koledami a básničkami v obecním rozhlasu, které
nazpívaly děti z mateřské školky, za což jim i
učitelkám velice děkuji.
Bohužel situace se nemění, tak i zpívání před
štědrým dnem zprostředkujeme pouze pomocí
rozhlasu, jen ten lahodný svařák bude chybět.
Kdo by si před rokem pomyslel, že to někdy může
být vše úplně jinak a věci, které nám připadaly
tak běžné, se stanou vzácnými. Svět kolem nás se
skoro zastavil kvůli pandemii, která nám kromě
mnoha omezení a negativ přinesla přeci jen něco
pozitivního. Začali jsme si více vážit všeho, co
nám dříve přišlo tak samozřejmé.
Nyní již Vám vážení přeji, jménem svým i celého
zastupitelstva, abyste letošní svátky vánoční prožili v kruhu svých nejbližších v klidu a pohodě, a
do nového roku 2021 přeji především pevné zdraví, vyrovnanost, štěstí a mnoho úspěchů.
S úctou Petr Anderle, starosta

K založení došlo dne
10. listopadu 1910 v hostinci U Hadamů a zakládajícími členy byli: Adam
Hrubý, Antonín Odvody, Štěpán Volfík, Jan Štengl, Jan
Knopf, Adam Kuželka, Štěpán Psutka, Leopold Beroušek, Josef Frei, Josef Řezníček a Martin Kuželka. Pravidelná cvičení začala v únoru 1911 a cvičilo se
v sále U Hadamů. Již v roce 1912 se tři muži zúčastnili
VI. Všesokolského sletu v Praze na Letenské pláni.
Po první světové válce byla činnost TJ obnovena, začalo
se znovu cvičit, svépomocí bylo upraveno cvičiště
na obecních drahách pode vsí a v roce 1920 se zde konalo okrskové cvičení. V roce 1920 byla v obci založena
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ). Ustavující schůze se
konala 16. května 1920 rovněž U Hadamů. Vzniká konkurence, která byla ku prospěchu obou spolků, přispěla
k větší činnosti v obci, například se začala hrát divadla.
V roce 1930, k 10. výročí založení DTJ, byla organizována dvě veřejná vystoupení a v témže roce sestaven
oddíl házené. Jeho kapitánem se stal Josef Buršík
(Vavroušek). Ke sloučení obou frakcí došlo po válce dne
12. ledna 1947 rovněž v hostinci U Hadamů. Starostou
se stal Karel Šleis.

Namátkou vybrané roky a akce
1951: došlo k rozšíření hřiště Na drahách – delší strana
byla souběžně se silnicí. Zároveň byl založen fotbalový
oddíl.
1955: na I. Celostátní spartakiádě v Praze cvičilo z Postřekova 9 žen.
1960: dne 29. 5. proběhlo vystoupení 800 cvičenců na
okrskové spartakiádě, které sledovalo 2 500 diváků. Cvičenci byli z celého okresu.
1962: rozhodnutí o výstavbě nové tělocvičny, dokončena
byla v prosinci 1964.
1969: poprvé ukončena plesová sezona pořádáním čtyř-

denního Masopustu. V témže roce bylo rozhodnuto o
výstavbě šaten a tribuny na hřišti.
1970: dokončena stavba tribuny. Bylo založeno B mužstvo mužů ve fotbale.
1972: navržen nový znak TJ, autorem byl Josef Kapic
(Bolfák)
1973: založení volejbalového mužstva mužů
1975: organizována okrsková spartakiáda, na které vystoupilo 1574 cvičenců. Za tuto akci a dlouholetou dobrou práci byla TJ navržena na státní vyznamenání „Za
vynikající práci“.
1980: Celostátní spartakiády v Praze se zúčastnilo 55
cvičenců. Tomu předcházela Okrsková spartakiáda, opět
u nás, celkem vystoupilo 1742 cvičenců.
pokračování článku na str. 2
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1985: opět u nás proběhla Okrsková spartakiáda, vystoupilo 1800 cvičenců, diváků bylo 2070.
2001: tělocvična předána do vlastnictví obce
2005: vybudování nového tréninkového hřiště
2014: vybudování víceúčelového hřiště
2018: postavena pergola a nová klubovna
2019: dokončeno zavlažování fotbalových hřišť
2020: vybudován přístupový chodník na hřišti
Kromě těchto akcí zde hráli zápasy mužstva 1. a 2 . ligy
ve fotbale – Sparta, Slavia, Bohemians Praha, Teplice,
RH Cheb, Vlašim, reprezentanti ČSSR a ČR, ligoví kanonýři a řada dalších mužstev.
Každoroční činnost TJ spočívala v pořádání tělovýchovné akademie, Masopustu, pouťových fotbalů, turnajů
ve volejbale.
Fotbal disponoval čtyřmi oddíly (žáci, dorostenci, A a B

mužstvo dospělých).
ASPV (dříve ZRTV) pravidelně cvičila a cvičenci se
účastnili okresních a krajských závodů, gymnastky
pod vedením Václava Knopfa byly aktivní v rámci kraje
i republiky,volejbalisté i šachisté hráli svoje soutěže
s větším či menším úspěchem.
Probíhaly údržby tělovýchovného zařízení – tělocvičny,
hřiště, tribuny, šaten v tribuně (plynofikace ohřevu
a topení), klubovny a šaten volejbalistů.
Práce je všude dost, opravy zařízení se musí dělat každoročně. Na financování používáme dotace od obce, kraje i
Ministerstva školství a tělovýchovy. Poděkování patří
především Obecnímu zastupitelstvu.
Závěrem přeji všem čtenářům pevné zdraví a štěstí a
krásné prožití Vánoc.
Za výbor TJ Ing. Martin Kuneš

Informace z prosincového zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:



•
•
•
•
•
•
•

kompetenci starosty k provádění rozpočtových opatření v neomezeném rozsahu do 31.12.2020,
finanční příspěvky organizacím a spolkům na rok 2021:
 SDH Postřekov – 55 000 Kč
 AVZO STSČ ČR Postřekov – 10 000 Kč
 Národopisný soubor Postřekov – 66 000 Kč
 Petr Beroušek – 6 000 Kč
 Kateřina Razýmová – 50 000 Kč
 Sokol Postřekov – 110 000 Kč
 Kondor bike team, o.s. – 6 000 Kč,
rozpočet obce Postřekov na rok 2021 jako schodkový, se schodkem ve výši 44 518 566,-Kč. Schodek rozpočtu
bude kryt finančními prostředky z přebytků hospodaření minulých let a z investičního úvěru,
rozpočtový výhled na roky 2022-2025,
navýšení vodného a stočného o 7 %, s účinností od 1. 1. 2021,
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800092646_1/VB/P (plyn) a smlouvu zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014764/VB/001 (kabel NN)
dodatek č. 1 k VPS č. 4/2020 s obcí Díly,
odkup části pozemku parc. č. 412/97 Postřekov o celkové výměře 1082 m2,
výjimku v počtu dětí na třídu v roce 2021.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:





návrh Strategického plánu rozvoje obce Postřekov,
rozpočty DSO Domažlicko a ÚSO Lazce na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu DSO Domažlicko na roky
2022-2023 a ÚSO Lazce na roky 2021-2025,
rozpočtové opatření č. 8/2020,
informace starosty:
 proběhlo jednání s poslankyní PSP a předsedkyní rozpočtového výboru Ing. Miloslavou Vostrou týkající se
financování rekonstrukce základní školy,
 probíhá řízení k povolení staveb technické infrastruktury v lokalitě pod tratí. SPÚ nedal souhlasné stanovisko s napojením dešťové kanalizace na hlavní odvodňovací zařízení, proto vodoprávní řízení bylo zastaveno
a musím být přepracována projektová dokumentace,
 silvestrovský ohňostroj je z důvodu vládních opatření zrušen,
 předání návrhů od architektonické kanceláře A91 pro úpravu PD na rekonstrukci základní školy. Návrh byl
předán projektové kanceláři SUDOP Project Plzeň a.s. a čeká se na cenovou nabídku k úpravám.
Petr Anderle
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Silnice, chodníky a parkování

blíží se konec roku a je čas bilancovat jakým způsobem
jsme (zastupitelé) přispěli k rozvoji obce. Zároveň jsme
se přehoupli do druhého poločasu zastupitelského mandátu a chtěli bychom Vám nastínit směřování a strategii
obce pro další roky. Agenda úřadu je obrovská a nemůžu
tady popisovat vše s čím se potýkáme, proto jsem vybral
nejzásadnější projekty a činnosti, které se v tomto roce
realizovaly nebo jsou na programu pro další roky. Informovanost občanů je důležitá a chceme, abyste měli možnost se k plánovaným projektům vyjádřit, přijít
s nápadem na zlepšení nebo návrhem dalších témat, kterými by se mělo zastupitelstvo zabývat.

2020: Obnova povrchu silnice nad MŠ, propojení dešťové kanalizace a prodloužení vodovodu a splaškové
kanalizace.
Finalizace projektové dokumentace pro chodník na
klenečské silnici.

Nejvíce je dnes diskutovaná rekonstrukce základní školy,
kterou považujeme za srdce naší obce a její fungování a
bezproblémové užívání je zásadní pro budoucnost Postřekova. I když se jedná o prioritní záležitost, tak se rozhodně nechceme upnout pouze tímto směrem. Jsou před
námi velké výzvy, starosti i komplikace, ale věřím, že
můžeme posunout Postřekov o několik úrovní výše.
V následujícím výčtu jsou uvedeny věci realizované
v tomto roce, potom ty plánované pro ten příští a ideový
výhled pro další roky. Naprostá většina projektů je vázána na dotační příležitosti, jejichž získání není vždy
100 % a v takové výši jako bychom potřebovali, proto se
některé z nich mohou realizovat déle nebo i dříve.
Nicméně kostra naší vize pro budoucnost Postřekova se
bude točit kolem následujících témat.

Školství
2020: Kompletace projektové dokumentace a získání
stavebního povolení na úplnou rekonstrukci budovy ZŠ. Jednání o dotačních možnostech a o poskytnutí úvěru na dofinancování.
2021: Zahájení I. etapy – rekonstrukce spodní části ZŠ
(jídelna, družiny, spojovací krček do tělocvičny).
Vybudování dětského hřiště v areálu MŠ.
Projektová příprava na postupnou rekonstrukci
MŠ.
Výhled: Kompletní finalizace budovy ZŠ vč. zpevněných ploch.
Vybudování víceúčelového sportovního hřiště
s atletickou dráhou v areálu ZŠ.
Zřízení venkovní zahradní učebny.
Postupná rekonstrukce budovy MŠ a zřízení třetí
třídy pro předškolní výchovu.

Obytná zóna pod tratí
2020: Kompletace projektové dokumentace, příprava
rozpočtu realizace stavebních parcel.
2021: Vypořádání odkupů a směn pozemků. Zahájení
síťování stavebních parcel.
V polovině roku 2021 zahájení prodeje jednotlivých parcel.
Výhled: Dokončení komunikací, zpevněných ploch a
zeleně v lokalitě.

2021: Kompletní modernizace veřejného osvětlení v celé
obci.
Vybudování chodníku na klenečské silnici.
Obnova povrchu silnice za starou školou.
Vybudování parkovacích stání mezi OÚ a ZŠ.
Výhled: Rekonstr ukce chodníků v horejšku.
Vybudování chodníku při silnici nad MŠ.
Úprava parkovacích stání na panelech nad zrcadlem.
Postupná přestavba veřejného prostranství ve středu obce.
Hledání a zřizování nových parkovacích stání
v obci.

Obecní budovy (vyjma ZŠ a MŠ)
2020: Zateplení střechy OÚ.
Realizace nové fasády na tělocvičně.
Zahájení přestavby 2.NP v budově obchodního
domu na tři byty.
Obnova fasády a truhlářských prvků na kapli.
Nátěr střechy a obnova fasády Mlýnecké kapličky.
Příprava
soutěže
pro
výběr
architekta
k rekonstrukci Hotelu U nádraží.
2021: Dokončení přestavby 2. NP v budově obchodního
domu na tři byty.
Rekonstrukce stropního podhledu v tělocvičně.
Rekonstrukce topení budovy OÚ.
Rekonstrukce podlahy garáže v hasičské zbrojnici.
Výběr architekta a zahájení projektových prací pro
rekonstrukci Hotelu U nádraží.
Ideová příprava rekonstrukce budovy staré školy.
Rekonstrukce dřevěných dveří do kaple.
Realizace nutných oprav na budově staré školky.
Výhled: Postupná r ekonstr ukce budovy Hotelu U nádraží – zejména sálu a spojovacího krčku.
Obnova původního vzhledu staré školy a zřízení
obecního muzea a sídla pro spolkovou činnost a
volnočasové aktivity.
Postupná celková rekonstrukce budovy OÚ.
Rekonstrukce fasády hasičské zbrojnice a zpevněných ploch před budovou.

Volný čas
2020: Dokončení projektové dokumentace na cyklostezku do Kramolína.
Vytvoření architektonické studie na volnočasové
využití prostoru po demolici budov bednárny.
2021: Demolice areálu bednárny a terénní úpravy pro
veřejné prostranství s parkovou úpravou.
Výhled: Vybudování cyklostezky do Kr amolína
pokračování článku na str. 4
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Revitalizace Salaše a úprava přilehlé lokality
pro volnočasové aktivity.
Vybudování workoutového hřiště a místa pro pořádání letních kulturních akcí na místě areálu bednárny.
Vybudování cyklostezky do Klenčí.
Vybudování naučné stezky Postřekovskými rybníky.

Rozvoj území a ostatní
2020: Zahájena pozemková úprava.
Dokončení návrhu územního plánu a příprava pro
veřejné projednání.
Vytvoření strategického plánu obce pro dalších 10
let.
Zřízení „sběrného dvora“ u ocelokolny vedle bednárny.
2021: Rekonstrukce pomníku padlých vedle křižovatky
do Klenčí.
Veřejné projednání a schválení nového územního

plánu.
Výhled: Postupná r ekonstr ukce kř ížků a pomníků
v katastru obce.
Pořízení polozapuštěných nebo zapuštěných velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad.
Úprava vodních toků nad Postřekovem jako prevence proti suchu.
Prohloubení spolupráce s partnerskou obcí Ascha –
Německo.
Postupná rekonstrukce vodovodu a zajišťování zdrojů pitné vody.
Bližší informace o plánovaných projektech a akcích budou zveřejněny začátkem příštího roku na obecním webu
formou Strategického plánu rozvoje obce Postřekov po
jeho odsouhlasení zastupitelstvem. Na závěr bych Vám
chtěl popřát hezké svátky a klidné prožití dní pracovního
volna. Věřím, že příští rok bude pro nás všechny příznivější, dětičky budou chodit do školy bez omezení, budeme se těšit z kulturních, sportovních a dalších akcí a život v naší obci se vrátí do starých dobrých kolejí.
Ondřej Cibulka, místostarosta obce

Zprávičky ze školy
Prožíváme těžkou dobu, ve které to
nemají jednoduché naši žáci ani jejich rodiče. Buďme optimističtí a
přejme si, aby se tyto zvláštní časy
rychle překlenuly a my zase mohli
žít naplno, mohli se setkávat, zpívat
a těšit se ze společných akcí. Mrzí
nás, že jsme společně nemohli rozsvítit vánoční stromek u obecního
úřadu, ani uskutečnit předvánoční
koncert pro postřekovské seniory.
Ve škole je to bez zpěvu, tělesné
výchovy a v rouškách smutnější, ale
i přesto se snažíme o to, aby se děti
z času stráveného ve škole radovaly.
A proto navzdory okolnostem i letos
do
školy
dorazil
Mikuláš
v doprovodu anděla a čerta, aby děti
pozdravil, malinko je postrašil a nechal jim „od cesty“ nějaké to ovoce

nebo sladkost. Ani tentokrát nechyběly ve škole krásné masky, do kterých se většina dětí převlékla. Převažovali samozřejmě čerti všech druhů, tvarů a velikostí, ale nechyběli
ani andílci a pár malých Mikulášů.
Děti se bohužel nesmějí shlukovat
do větších skupin a zůstávají ve
svých třídách, takže nebylo na chodbách takové rušno jako obvykle –
přesto si tento den užily i v této komornější atmosféře.
Velký dík patří obci a prodavačkám
z obchodu Coop, kteří se postarali o
balíčky s ovocem a sladkostmi.
Pedagogové ZŠ Postřekov
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Shrnutí fotbalového roku

ninkovém hřišti. Voda pro závlahu hřiště je čerpána
ze studny do již dříve postavené nádrže.

Vážení sportovní přátelé a fanoušci Postřekovského fotbalu. Kvůli vládním nařízením jsme museli zrušit, nebo
alespoň prozatím odložit, tradiční valnou hromadu fotbalového oddílu. Proto bych chtěl v této nelehké situaci
shrnout letošní rok touto cestou.

Z mimo sportovních aktivit jsme se opět podíleli na organizaci masopustu, který naštěstí ještě proběhl bez problémů a omezení. O memoriálu jsme si tento rok pozvali
skupinu TUBA, a o pouti už tradičně zahráli Dolejšáci.

Letošní "covidový" rok fotbalu moc nepřál. Obzvlášť
tomu v Postřekově. Nejdříve našemu "A" týmu přerušil
velmi slušně rozjetou sezónu, kdy jsme vedli soutěž o 10
bodů. A myslím si, že by se nám podařil tolik vytoužený
postup. Bohužel soutěže byly ukončeny, nepostoupil a
nesestoupil nikdo. Po rozvolnění opatření se opět začalo
trénovat a připravovat na novou sezónu. Odehrál se tradiční memorial Josefa Šerlovského, který vyhráli hosté
z Meclova. Náš tým se umístil na 3. místě. O pouti jsme
při hojné návštěvě diváků přivítali SIGI TEAM, za který
nastoupila řada známých osobností. Následně začal nový
ročník mistrovských soutěží. Bohužel i ten byl předčasně
přerušen a my nyní čekáme, zda se bude dohrávat. Podle
nejnovějších zpráv by A tým měl dohrávat podzimní
zápasy o posledním lednovém víkendu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se jakkoliv
podílejí na fungování fotbalu v Postřekově. Dále bych
chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků a do Nového roku hodně štěstí a zdraví. Doufejme, že už přijde
tolik toužené uklidnění a budeme se moct sejít na hřišti
při fandění Postřekovu.
Jiří Steinberger

A když se tedy na hřišti tento rok moc sportovních zápasu neuskutečnilo, snažili jsme se alespoň zvelebovat fotbalový areál. Začátkem jara bylo postaveno nové dětské
hřiště, které je hojně využíváno dětmi a i maminky s malými dětmi sem zavítají. Za pomoci dotace z obce byl
postaven nový chodník od vchodové brány až k tribuně.
Dále bylo vybudováno automatické zavlažování i na tré-

Přineste si domů Betlémské světlo!
Betlémské světlo připomíná, že Vánoce neznamenají jen
bohatě prostřený stůl, hromady dárků pod stromečkem či
pozlátko vánočních ozdob, snažících se oslnit nás svým leskem. V sobotu 19. 12. 2020 bude za spolupráce skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti.
Betlémské světlo se stalo neodmyslitelnou součástí vánoční
atmosféry nejen na náměstích, v kostelech nebo veřejných
institucích, ale také v řadě domácností. Vyzvednout si ho
může každý: skauti totiž světlo rozvážejí nejen vlakem, ale
umisťují ho i do různých institucí, jako jsou knihovny, na
vánoční trhy, na náměstí a do kostelů.
Betlémské světlo je plamínek z Betléma, který putuje napříč
Evropou. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do 25 zemí světa.
Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince,
kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a
televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po
pádu čtyřicetileté komunistické vlády, a v rukou skautů poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v
Praze (plamínek tenkrát přebírali exiloví skauti na hranicích
s Rakouskem).

Kam si pro betlémské
světlo dojít?
V letošním roce se bude
rozdávat Betlémské světlo
opět na Štědrý den
od 10:00 do 11:30
v kostele sv. Martina
v Klenčí pod Čerchovem.
Vlastní lucerničky jsou vítány.
DÁLE PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ
EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ
(NOŠENÍ ROUŠKY, ROZESTUPY 2m).
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/betlemskesvetlo-je-opet-v-ceske-republice (upraveno)

Restaurace Špillarka přeje všem krásné vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2021

a zároveň oznamuje, že po dobu nařízeného uzavření hospod bude mít každý den od 15:00
otevřené prodejní okénko, ve kterém si budete moci zakoupit pivo, víno, pizzu a další sortiment z běžné nabídky.
Jaroslav Běhounek
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Sbírka pro Záchytnou stanici psů
Od 7. do 13. 12. 2020 se v Postřekově konala sbírka
pro Záchytnou stanici psů Valcha u Domažlic. Téměř
všechny příspěvky, kteří naši spoluobčané během tohoto
týdne donesli, jsme v neděli odvezly hafanům pod jejich
vánoční stromeček. Deky, které mezitím kvůli dostatečným zásobám přestali na Valše vybírat, najdou uplatnění
v útulku v Horšovském Týně.
Děkuji všem za příspěvky do sbírky a Danče Fainové za
pomoc s odvozem a přeji Vám poklidné vánoční svátky.

Martina Běhounková

Vánoce, Vánoce přicházejí….
Ano, i v této současné divnodobě
přicházejí svátky klidu a míru. Ale
plíží se nenápadně. Každý očekává
nové zákazy a nařízení vlády víc,
než příchod Ježíška. Je to smutné,
ale je to tak. I když si to možná
mnozí nechceme připustit, je to
v nás jako strach o naše blízké, ale i
vzdálené, a dokonce úplně cizí lidi
na této planetě. Nesmíme se tomuto
stavu poddávat a musíme žít, pokud
možno, alespoň trochu normálně.
Díky tomu, že jsme ve školce naprosto výjimeční, máme výjimku na
nošení roušek a nejen to. My se můžeme i smát, hrát si, sportovat a dokonce i zpívat!!! Nejdříve nám bylo
trochu líto, že nás ministerstvo hodilo přes palubu a „obětovalo“ naše
řady a úplně ty nejmenší. Ale všechno zlé je pro něco dobré! Ve školce
máme takovou soukromou oázu, kde
lze zapomenout na všechny trable

světa a to je dobře. Děti by měly být
alespoň trochu mimo tvrdou realitu.
Užívali jsme si celou podzimní a pak
i předvánoční adventní dobu jinak beze shonu. Bylo to divné. Všechny
podzimní akce a výlety jsme byli
donuceni zrušit. Žádný jarmark, rozsvěcování stromku, besídky, koledování. Ale užili jsme si to i tak. Měli
jsme více času na čtení, povídání,
zpívání, společné vyrábění, mazlení
a těšení se na Ježíška. Máme pořád
spoustu nápadů, máme co dělat a
nenudíme se. Naštěstí se máme rádi
a těšíme se na sebe.
Pojďme se tedy všichni společně mít
více rádi, těšit se na sebe a na lepší a
hlavně zdravější svět v novém roce
2021. Přijměte proto od dětí a zaměstnanců školky upřímné přání:
Přejeme všem hodně zdraví, pevné
nervy, veselou mysl a velikánskou

naději na lepší dobu plnou
úsměvů, písniček a radosti.
Vaše děti a zaměstnanci školky
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